
 

 

 

 

Waalwijk, 8 februari 2016 

 

Beste Vrienden van Sint Jan de Doper en Vrienden van de Koepels van Sint-Jan, 

Dankzij de betaalde bijdragen, de financiële toezeggingen en contracten van onze talrijke donateurs, 

sponsors en de belangeloze inzet van al onze vrijwilligers zijn we erin geslaagd om de financiële 

voorwaarde voor het openblijven van de Sint-Jan te realiseren: het bijeenbrengen van € 600.000.  

Daarnaast hebben we – vooral dankzij de grote betrokkenheid van de Waalwijkse gemeenschap – 

ook landelijke en provinciale subsidieverstrekkers weten te overtuigen van het grote belang van 

onze unieke kerk voor de Waalwijkse gemeenschap. Met als klap op de vuurpijl de deze week door 

de Provincie Noord-Brabant verleende subsidie van € 235.395,-. 

Toen in november 2012 het voornemen wereldkundig werd gemaakt dat onze Sint-Jan aan de 

eredienst zou worden onttrokken, zullen er weinigen dit resultaat voor mogelijk hebben gehouden. 

En dat binnen drie jaar na de oprichting van onze stichting in 2014! Iedereen hartelijk bedankt. 

Hoewel de aanbesteding voor de restauratie van kerk en toren nog in volle gang is en de totale 

kosten daarom nog niet definitief zijn, ziet het ernaar uit dat we de parochie de financiële garantie 

kunnen geven dat de algehele restauratie probleemloos kan worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen 

ook een aantal belangrijke renovatie- en herbestemmingsprojecten worden aangepakt en afgerond, 

waaronder orgelonderhoud en toiletten in een van de ruimtes bij de westelijke ingang. En niet te 

vergeten een verbeterde trapopgang naar de torentrans. 

Is de rol van onze stichting hiermee uitgespeeld? Wat ons betreft allerminst!  

Onze doelstelling is en blijft dat de Sint Jan ook na haar honderdjarige bestaan in 2025 voor heel 

Waalwijk en de Langstraat behouden blijft als het cultuurhistorische en maatschappelijke hart van 

en voor de hele gemeenschap. De vrienden van Sint Jan de Doper zijn van mening dat door het 

behoud van de kerk voor de eredienst de doelstelling het meest tot zijn recht komt.  

Voor het onderhoud is ook in de toekomst veel geld nodig. Denk bijvoorbeeld aan de vervanging van 

de bijna 50 jaar oude verwarmingsinstallatie en de verdere renovatie en herinrichting van de nu nog 

onbenutte kelderruimtes. Ook zouden we de kerk binnen en buiten beter willen verlichten. Naast 

dat alles hebben we nog een aantal belangrijke voorzieningen en activteiten op het oog om de 

Waalwijkse Sint-Jan te laten uitgroeien tot een landelijk bekend cultureel topmonument. Onze 

commissies komen binnenkort met nieuwe plannen. 

Ons doel is de komende jaren tot 2025 de openstelling van de Sint-Jan en de activiteiten verder uit 

te breiden met tentoonstellingen en lezingen over culturele en maatschappelijke thema’s. De 

bedoeling is om verenigingen, scholen en organisaties uit de hele Langstraat bij onze activiteiten te 

betrekken. 

Uw steun blijft daarbij van het allergrootste belang en daar zijn we dankbaar voor.  

Met vriendelijke groet, 

Bestuur van de Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper en Vrienden van de Koepels 


